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OPENBARE ZITTING

t 2019 GR 00024 Gemeenteraad: installatie van een gemeenteraadslid en

vaststelling van de rangorde: goedkeuring

De instalLatiqvergadering van de gemeenteraad van Sint-Nikl.aas vond plaats op 2 januari 2019

Mevrouw Saloua Et Moussaoui was verontschul.digd en legt daarom de eed af tijdens de

eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

De gemeenteraad moet overeenkomstig artikel. 6 5 5 van het decrget lokaal bestuur de.

geloofsbrieven onderzoeken. Aangezien de getoofsbrieven van mevrouw Satoua Et Moussaoui

werden goedgekeurd, legt zij,vóór ze haar mandaat aanvaardt, in openbare vergadering, de

volgende eed af in handen van de voorzitter van de instatl.atievergadering: "lk zweer de

verpl.ichtingen van mijn mandaat trouw na te komen", waarna de voorzitter betrokken raadslid

aangestel'd verklaart.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

2019_GR_00028 Goedkeuringnotuleninstallatievergaderinggemeenteraad2
januari 20t9 : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notuten van de installatievergadering van de

gemeenteraad van 2 januari 2019 goed te keuren.

POLITIE

Potitie

3 2019 GR 00007 Politieaangelegenheden : personee[: operationeel kader:

vacant verklaren van één fdnctie van inspecteur van politie
(dienst dringende politiehulp - dispatching): goedkeuring

ln gemeenteraadsziiting van23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone

Sint-Niklaas vastgestetd. Een inspecteur van pol.itie vertaat op 1 maart 2019 de lokale potitie

Sint-Nikl.aas om te gaan werken in de potitiezone Kruibeke-Temse.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een functie van dispatcher vacant te verklaren in de

afdel.ing dringende pol.itiehul.p.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

4 20t9_GR_00008 Politieaangelegenheden : personeel: operationeel kader:

vacant verklaren van drie functies van inspecteur van potitie
(dringende politiehul,p - interventieteams): goedkeuring

ln gemeenteraadszitting van23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone

Sint-Niktaas vastgesteld. Drie inspecteurs van pol.itie van de afdel.ing dringende pol.itiehul.p -

dienst interventieteams verlaten de lokale pol.itie Sint-Nikl.aas:

Gemeenteraad
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5

- éen inspecteur maakt op 1 maart 2019 mobil.iteit naar de potitiezone Wetteren-Laarne-
WicheLen;
- één inspecteur maakt op 1 maart 2019 mobititeit naar de politiezone Gent;
: één inspecteur Vat op 1 maart 2019 de opLeiding aan voor commissaris van politie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd drie functies van inspecteur van pol.itie vacant,te
verktaren voor de interventieteams.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

201e-GR-0000e 
::['ï:?ffïïï"#"ï::"ffï,"1,"*ï;ï:ïi:ff,ï jjj,"l"n","
politie Sint-Niktaas: goedkeurin g

ln gemeenteraadszitting van 23 september 2011 werd de personeelsformatie van de politiezone
Sint-Nikl.aas vastgeste[d. Op deze formatie zijn tien plaatsen voorzien in het officierenkader
(éen hoofdcommissaris en negen commissarissen). Ats gevolg van twee pensioneringen en het
vertrek van één commissaris naar de federa[e gerechtel.ijke politie, tel.t de zone momenteel drie
vacatures voor commissarissen van pol.itie. Daarnaast werkt één commissaris deel.tijds en is één
commissaris afgel.eid naar de vaste commissie voor de Lokate pol.itie. Eén pl.aats vaÈ

commissaris werd gebl.okkeerd om twee plaatsen van inspecteur vacant te verklaren. Tot nu toe
vond de,zone via dq gewone mobititeit geen kandidaten voor deze vacante functies van
commissaris van po[itie.
Aan de gemeenteraad woidt daarom gevraagd twee functies van commissaris van pol.itie via het
systeem van detachering vanuit een andere dienst van de geïntegreerde politie, mogel.ijk te
maken..

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

2019-GR-00029 Strategischveiligheids-enpreventieplan:overeenkomsten
financieel dossier 2018 betreffende de toekenning van een
toelage voor 2018-2019: goedkeuring

Steden en gemeenten die a[ decennialang strategisch veiligheids- en preventieplannen (SVPP)

met FOD Binnenlandse Zaken (FOD BIZA) afsluiten en hiervoor jaarl.ijks een subsidie ontvangen,
kunnen voor 2018 en20t9 aanspraak maken op een bijkomende toelage. Deze toelage moet,
zoa[s voor het SVPP, aangewend worden voor initiatieven die het Lokaal. bel.eid voor veil.igheid
en preventie stimul.eren. De stad moet de uitgaven voor dergelijke initiatieven rechtvaardigen
door voor el.k jaar apart een financieel dossier met bewijsstukken aan de subsidiërende overheid
voor te leggen. Een noodzakeLijke formaliteit om een dossierte kunnen indienen is de afsluiting
van een bijkomende overeenkomstwaarvan FOD BIZA het sjabLoon heeft aangeteverd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst en met
de indiening van het bewijsstukkendossier van het voorbije dienstjaar.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

ONDERSTEUNING FINANCIËN

Bel,astingen

Gemeenteraad
25 januari 2019
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7 2019 GR 00050 Gemeentebelastingen: belasting op de ophaling en

verwerki n g van restafoat (huisvu i l,) : invoering

De gemeenteraad besliste in zitting van 22 december 2016 over te gaan tot participatie in het
'diftar huis-aan-huis' project van haar opdrachthoudende vereniging MIWA. Dit besl.uit regett de

tarieven en de inning van deze beLasting.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de belasting op de ophaling en verwerking van restafual
(huisvuil.) in te voeren

(Dit punt zal worden behandetd in de algemene commissie)

8 2019_GR_00051 Retributies: retributie op het gebruik van diensten,
infrastructuur en materieel, aangeboden door de

gemeentelijke instellingen : wijziging

ln zitting van heden wordt aan de raad gevraagd in te stemmen met de invoering vanaf 1 jul.i

2019 van het reglement op de betasting op de ophating en verwerking van restafval. (huisvuiL).

lndien de raad dit doet, heeft dit gevolgen voor het reglement op de retributie op het gebruik

van diensten, infrastructuur en materiee[, aangeboden door de gemeentetijke insteLlingen. Daar

zijn immers op heden de tarieven van huisvuilzakken en andere tarieven inzake ophaLing en

verwerking van restafual vastgestetd. Het is daarom aangewezen om dit reglement met ingang

van 1 jul.i 2019 te wijzigen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan

(Dit punt zal worden behandel,d in de algemene commissie)

ONDERSTEUNING

Beleidsondersteuning

9 2019 GR 00010 Organisatie: beheersovereenkomst stad - OCMW: goedkeuring

ln december 2015 sl.oten stad en OCMW Sint-Nikl.aas een beheersovereenkomst af. Getet op de

inwerkingtreding van het decreet Lokaal. bestuur en de grondige wijzigingen in de bestuurlijke
context, moet deze behee rsoveree n komst geactua [i see rd worde n.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

(Dit punt zalworden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

HR

10 2019_GR_00011 Vaststelling begrip dagetijks personeelsbeheer: goedkeuring

De algemeen directeur staat in voor het dagel.ijks personeelsbeheer. Hij kan deze bevoegdheid

delegeren naar andere personeelsleden. De uitoefening van het dagel.ijks personeelsbeheer

werd door de a[gemeen directeur gedelegeerd naar de adjunct-a[gemeen directeur. Wat onder

het begrip dagetijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de

gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Gemeenteraad
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(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Peter Buysrogge)

Ll, 2019_GR_00052 Wijziging kabinetsfórmatie: goedkeuring

ln zitting van 25 januari 2013 werd een kabinetsformatie goedgekeurd door de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aan te passen naar aanleiding van de start van een
nieuw bestuur.

(Dit punt zal worden behandel.d in de commissie schepen Peter Buysrogge)

Publieke veil,igheid en noodplanning

L2 2019-GR-00055 Politieaangetegenheden: politieverordeningen: tijdelijke
potitieverordenin g naar aanleidi ng. van verkennersfuif Down
Under Sint-Kristoffel 2019 : goedkeuring

Naar aanleiding van de verkennersfuif Down Under van scoutsgroep Sint-Kristoffe[, een
muzikaal evenement dat plaatsheeft op vrijdag 8 februari 2019, wordt aan de gemeenteraad
gevraagd een tijdetijke potitieverordening vast te ste[[en.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

DIENSTVERLENING

Bestuursad m in istratie

L3 2oLs GR O0o1s Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

I ntergemeentel,ij k Samenwerkingsverband van het Land van
Waas (lnterwaas): aanduiding leden atgemenevergadering en
voordracht leden raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een ptaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene vergadering evena[s vier leden voor de raad

van bestuur voor te dragen van het lntergemeentel.ijk Samenwerkingsverband van het Land van
Waas (lnterwaas).

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

t4 2019_GR_00016 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Cipal dv: aanduiding lid algemene vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangerid
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de dienstvertenende organisatie Cipal.

aan te duiden.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

15 2019_GR_00017 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Autonoom gemeentebedrijf 't Bau-huis: aanduiding leden van

Gemeenteraad .
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de raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd twaatf bestuurders voor het autonoom gemeentebedrijf 't

Bau-huis aan te duíden.

(Dit punt zaI worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

1"6 2019 GR 00018 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

MIWA: aanduiding leden algemene vergadering en voordracht
leden raad van bestuur

Aan de gerneenteraad wordt gevraagd een effectief en een ptaatsvervangend

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de afva[intercommunale voor de regio

Midden-WaasLand (MIWA) aán te duiden, alsook vijf Leden voor de raad van bestuur voor te
dragen.

(Dit punt zaI worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

L7 2019_GR_00019 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening cvba:

aanduiding leden algemene vergadering en voordracht leden
aandeelhoudersbestuu r

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend

veitegenwoordiger voor de algemene vergadering van V[aamse Maatschappij Voor

Watervoorziening cvba (De Watergroep) aan te duiden, alsook een Lid van het
aandeelhoudersbestuur drinkwater voor te dragen.

(Dit punt zaL worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

18 2019_GR_00020 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden :

Intergemeentelijke $amenwerking Westlede: aanduiding
leden algemene vergadering en voordracht leden raad van
bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een effectief en een plaatsvervangend

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de lntergemeentetijke Samenwerking

Westlede aan te duiden, alsook leden voor de raad van bestuur af te vaardigen.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

L9 2019 GR 00021 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden

Centrummanagement Sint-Nikl,aas vzw: aanduiding leden
algemene vergadering, voordracht leden raad van bestuur en

dagelijks bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gèvraagd kennis te nemen van de effectief vertegenwoordiger, een

plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de, atgemene vergadering Centrummanagement Sint-

Gemeenteraad
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NikLaas vzw aan te duiden, alsook negen leden voor de raad van bestuur en twee leden voor het
dageLijks bestuur.

(DiÍ punt zal worden behandel.d in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

20 2019_GR_00022 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden:
Den Azalee vzw: aanduiding leden algemene vergadering en
voordracht Lid raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering
van Den Azatee vzw aan te duiden, alsook een lid voor de raad van bestuur voor te dragen.

(Dit punt zaI worden behandetd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

21, 2019-GR-00025 Verenigingen, r.nnootr.happen en samenwerkingsverb4nden:
Energieprojecten Azalee vzw: aanduiding leden algemene
vergadering en voordracht lid raad van bestuur

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordigers voor de a[gemene vergadering
van Energieprojecten AzaLee vzw aan te duiden, al.sook een Lid voor de raad van bestuur voor te
dragen.

(Dit punt zaI worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

22 2019-GR_00034 Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Algemeen Ziekenhuis Waasland: aanduiding Lid atgemene
vergadering

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de vertegenwoordiger voor de atgemene vergadering
van Atgemeen Ziekenhuis Waasland vzw aan te duiden.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

23 2019 GR 0003s Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden
Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw: aanduiding
lid atgemene vergaderin g

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een vertegenwoordiger voor de atgemene vergadering
van Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw aan te duiden.

(Dit punt zal worden behandeLd in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

24 2019 GR 00036 Gemeenteraad : gemeenteraadscommissies: verdeling,
samenstel]ing en verkiezing voorzitter

Overeenkomstig artikel. 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad commissies
oprichten die zijn samengestetd uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben a[s taak de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstetlen

Gemeenteraad
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te formuteren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking

tetkens a[s dat voor de beleidsvoering wensel.ijk wordt geacht. De commissies kunnen aLtijd

deskundigen en belanghebbenden horen.

De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties waaruit de

gemeenteraad is samengestetd. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het
aanta[ leden, atsook de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend. Die berekeningswijze
geldt voor alte commissies die de gemeenteraad opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval

dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waaryan leden deel uitmaken

van het cotlege van burgemeester en schepenen, al.tijd hoger is dan de som van het aantal
mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Etke fractie wijst de mandaten toe, die haar

overeenkomstig de voormelde berekeningswijze toekomen,'met een voordracht, gericht aan de

voorzitter van de gemeenteraad.

A[s ten gevotge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat al.s tid met

raadgevende stem in de commissie zetelt.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verde[ing, samenstelling en voorzitters van de

commissies goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie burgemeester Lieven Dehandschutter)

TECHNIEK

Overheidsopdrachten en administratie

25 2019_GR_00001 Diensten: herinrichting El,isabethwijk: aanstellen

:j;ï"ï1ïï::i:"ïï:ï::"i"ïfl 
:wi jzevansunnins'

Door de dienst projecten openbaar domein werden de wijze van gunning, de raming en de

voorwaarden opgemaakt voor het aanstelten van een ontwerpbureau voor het opmaken van een

schetsontwerp en voor het aanstellen van een participatiebureau voor het organiseren van een

participatietra ject.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

26 2019 GR 00025 Gemeentelijk regtement code nutswerken langs
gêmeentewegen : goedkeuring

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de code voor infrastructuur- en nutswerken [angs
' gemeentewegen goed te keuren en de bepalingen van de nieuwe code te laten gelden vanaf 28

januari 2019.

(Dit punt zal worden behandetd in de commissie schepen Car[ Hanssens)

27 2019 GR 00057 Werken: site Puyenbeke: plaatsen afsluitingen BMX- en

basebaltveld: wijze van gunning, raming en voorwaarden:

Gemeenteraad
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goedkeuring

Door de dienst projecten openbaar dsmein werden de wijze van gunning, raming en
voorwaarden opgemaakt voor het plaatsen van afsl.uitingen áan het BMX- en baseballveLd op de
site Puyenbeke.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de wijze van gunning, de raming en de voorwaarden
goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Pèter Buysrogge)

OMGEVING

Plannen en ontwikkelen

28 2019-GR-OOOO2 Zakelij ke rechten : rioproject Puidreef-Kouterdreef: innemi n g

5 Kouterdreef: vooruraarden akte: goedkeuring

/

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden goed te keuren van de ontwerpakte
betreffende de aankoop van inneming 5 naaraanl.eiding van de wegeniswerken in de Puidreef
en Kouterdr:eef.

(Dit punt zat worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

20 1 e-eR-0000 3 
iïï1,::í:ï:li:illln ;oo"iinoran 

Raapstraat-Beuesrraat:

Naar aanleiding van rioteriniswerken, uitgevoerd in 2015, wordt een rooiLijnpLan opgemaakt
voor de Raapstraat-Be llestraat.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat plaatshad Van 15 novembe r 2018 tot en met 14 december
2018, werden één opmerking en drie bezwaarschriften ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het rooiLijnpLan definitief vast te steLl.en.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

50 2019_GR_00026 Mobil,iteit: aanvullend reglement bp het vetkeer:
gemeentewegen: wiiziginge,n en aanvu[[ingen: goedkeuring

Wijkcircul.atie voimt één van de vier bouwblokken van het mobiLiteitsptan (2015). Na een breed
parlicipatief trajêct (de wijkrondes) keurde het cottege in zitting van 7 augusius 2017 het
wijkcircul.atieptan goed. CentraaI binnen dit pl.an staat het weren van stuipverkeer doorheen de
stad. Doorgaand verkeer dient de rondweg te gebruiken:
De ptaats.van de zachte weggebruiker wordt in de stad prominenter. Concreet werd/wordt dit
gedaan door inrichting zone 30, slimme'knips', autotuwe zones en enkel.richtingsstraten. Zachte
weggebruikers kennen een maximate doorwaarbaarheid. Ope.nbaar vervoer kent een Logische
bediening binnen de stad.

De.Hoveniérsstraat (tussen het.Hendrik Heymanplein en de Kongostraat) is één van de straten
die opgenomen werd binnen het wijkcirculatieplan, met als statuut enkel.richting, richting
Hendrik Heymanplein. In de tegenrichting werd in het plan een busbaan (die ook bruikbaar is

Gemeenteraad
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voor de fiets en speed pedelec) voorzien
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvultend reg[ement op het verkeer van24 februari

1995 aan te passen en het aanvullend reglement voor volgende straten goed te keuren:
- Baron Dhanisstraat;
- Hendrik Heymanptein;
- Hoveniersstraat;

" Monseigneu r Sti [[emansstraat.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

31. 2019 GR 00027 Fietsbeleid : samenwerki ngsovereenkomst ontwi kkel,i n g

functionele fietsrouteplanner: goedkeuring

Één van de bouwstenen van het mobiLiteitspl.an is het inzetten op de fiets als stedel.ijk

vervoermiddeL bij uitstek. Dit doen we door te werken naar een integraal fietsbel.eid. Niet enkel.

het uitbouwen van een fietscuttuur en het fietsnetwerk zijn inherent aan dit integraal
fietsbeleid, maar eveneens het voorzien van een goede service. Zo is het aanbieden van een

fietsrouteplanner een betangrijk onderdeel van de service aan de fietser. Het is een instrument
om het fietsen aantrekkel.ijker te maken door fietsroutes duidel.ijk te maken op basis van
gewenste criteria.
De provincie Oost-V[aanderen nam initiatief om een fietsrouteplanner op te maken op

provinciaal niveau. Dit wordt in samenwerking met de steden en gemeenten gedaan.

Aan de g'emeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsoyereenkomst met de provincie

Oost-Vtaanderen voor de opmaak van een functionete fietsrouteplanner goed te keuren.

(Dit punt zal worden behandeld in de commissie schepen Car[ Hanssens)

32 2019 GR 00038 Voorstel wijziging algêmeen politiereglement naar aanteiding
van de invoer van diftar voor de ophating van huishoudelijk
restafoal: goedkeuring

Vanaf 1 jul"i 2019 wordt het principe van diftar toegepast voor de ophal.ing van huishoudel.ijk

restafual. Hierdo.or zal niet meer de restafuatzak worden gebruikt, maar qen container. Door

deze wijziging van aanbieding moet het algemeen politiereglement worden aangepast.

(Dit punt zal worden behandeld in de algemene commissie)

PLANNING COMMISSIES

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

De commissie voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkel.ing:op maandag 14 januari

2019 om 20 uur.

De atgemene commissie: op woensdag 16 janÍari 2019 om 20 uur.

De commissie voor algemeen bel.eid, veiligheid, internationa[e samenwerking en erediensten

op maandag 21 januari 2019 om 19 uur.

Gemeenteraad
25 januari 2019
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De commissie voor financiën, personeel en sport: op dinsdag 22 januari 2019 om 19 uur

Gemeenteraad
25 januari 2019
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